
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:   Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

       2019. július 18-i rendkívüli üléséről 
 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, jelen van 9 fő képviselő, Gerencsér Ágnes, dr. Barbarics Ildikó, 
Bareithné Benke Nikolett, dr. György Zóra, Jégl Zoltán és Szarka Elemér 
igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 17 óra 30 perckor megnyitotta. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban 
történik.  
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület kézfeltartással 
egyhangúlag elfogadott. 
 

1.sz. napirend 
 

A TOP-1.1.3-15BA1-2016-00001 kódszámú, Komló város területén lévő piac és 
vásárcsarnok rekonstrukciója című pályázat megvalósításához kapcsolódó 
hitelfelvétel 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
Meghívott: Pénzár Árpád projektmenedzser 
  Bogyay László intézményvezető 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság a kiegészítéssel együtt tárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot. 
 
Polics József az előterjesztés első bekezdésének szövegét az alábbiak szerint 
egészítette ki: 
A területspecifikus melléklet módosítása 2019.07.17-én megtörtént, amelynek 
értelmében az egy projekt elszámolható összköltsége a korábbi legfeljebb 500 MFt-ról, 
700 MFt-ra emelkedett. Ennek eredményeként a projekthez kapcsolódó támogatási 
szerződés benyújtása megtörténhet.  
 
Ismertette, hogy a határozati javaslat 3. pontja az összegeket tekintve módosítást 
igényel. 
A projekt saját forrás igénye bruttó 97.490.492.-Ft helyett bruttó 97.043.000.-Ft, 
melyből a Képviselő-testület bruttó 14.500.000.-Ft-ot a 2018. évi költségvetése terhére 
biztosított, így a 2019. évben biztosítandó saját forrás összegét 82.990.492.-Ft helyett 
82.543.000.-Ft-ban határozza meg, melyet fejlesztési célú hitel felvételével kíván 
biztosítani. Értelemszerűen a határozati javaslat 4. pontjában is a helyes összeg 
(82.543.000.-Ft) kerül rögzítésre. 



 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

108/2019. (VII.18.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági 
és településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének 
figyelembevételével – megtárgyalta a „TOP-1.1.3-15BA1-2016-00001 kódszámú, Komló város 
területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója című pályázat megvalósításához kapcsolódó 
hitelfelvétel” tárgyú előterjesztést. 
 

1) A Képviselő-testület tájékozódott a 137.683.269.-Ft összegű többlet támogatás 
kormányzati jóváhagyásáról és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
módosítás aláírására. 

2) A Képviselő-testület a TOP-1.1.3-15BA1-2016-00001 kódszámú, Komló város területén 
lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója című projekt főösszegét bruttó 734.726.269.-Ft-
ra módosítja. A projekt fejlesztési kiadásai bruttó 711.746.734.-Ft-ra, ezen belül az építési 
beruházás összege bruttó 674.773.877.-Ft-ra módosul. 
A projekt központi támogatása az 1) pont szerinti támogatással bruttó 637.235.777.-Ft-ra 
módosul. 

3) A projekt saját forrás igénye bruttó 97.043.000.-Ft, melyből a Képviselő-testület bruttó 
14.500.000.-Ft-ot a 2018. évi költségvetése terhére biztosított, így a 2019. évben 
biztosítandó saját forrás összegét 82.543.000.-Ft-ban határozza meg, melyet fejlesztési 
célú hitel felvételével kíván biztosítani. 

4) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az AKÜ kérelem benyújtásához szükséges bruttó 
82.543.000.-Ft összegű indikatív ajánlatot kérje be 10 éves futamidő, 1 éves türelmi idő, 
negyedéves törlesztési és kamatfizetési periódus, illetve a Balatonlellei belterület 3080. 
hrsz., kivett hétvégi ház, udvar ingatlan fedezeteként történő felajánlása mellett. 

 
Határid ő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 

2.sz. napirend 
 
82.543.000, -Ft összegű fejlesztési célú hitel felvétele 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, minősített többségű szavazással, 9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 



109/2019. (VII.18.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatának, illetve az OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlatának figyelembevételével – a TOP-
1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú Komló város területén lévő piac- és vásárcsarnok 
rekonstrukciója projekthez kapcsolódó fejlesztési célú hitelfelvétel tárgyában. 
 
1. A képviselő-testület a TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00001 kódszámú Komló város 

területén lévő piac- és vásárcsarnok rekonstrukciója projekt műszaki tartalmát és 
finanszírozási szerkezetét a 109/2019. (VII.18.) sz. határozatával megváltoztatta és 
ezzel összhangban az önerőként biztosítandó 82.543.000,-Ft-ot fejlesztési célú 
hitelfelvétel terhére biztosítja.  

 
2. A képviselő-testület a hitelfelvételhez kapcsolódó kormányzati engedélykérelem 

tervezett 2019. augusztus 20-ig történő benyújtására való tekintettel a hitel felvétele 
vonatkozásában felmentést ad a helyi Beszerzési szabályzat alkalmazása alól.  

 
3. A képviselő-testület a 82.543.000,-Ft összegű fejlesztési hitelt 10 év futamidő, 1 év 

türelmi idő, egyenletes negyedéves tőketörlesztés és negyedéves kamatfizetés mellett 
kívánja igénybe venni. A hitelfelvétel tervezett időpontját 2019. október 31-ben, 
tervezett lejáratát 2029. szeptember 25-ben határozza meg. 

 
4. A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. előterjesztéshez mellékelt indikatív ajánlatát 

megismerte, az abban rögzített fedezeteket és egyéb feltételeket elfogadja, azokat 
biztosítja.  

 
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az engedélykérelem benyújtásáról 

augusztus 20-ig gondoskodjon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kormányzati 
engedély birtokában az indikatív ajánlat szerinti tartalmú hitel- és biztosítéki 
szerződések aláírásával a hitelfelvételről gondoskodjon utólagos beszámolási 
kötelezettség mellett.  

 
6. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt 

adóbevételei terhére mindenkori költségvetésébe a tárgyévi tőke- és kamatfizetési 
kötelezettséget betervezi. A 2019. évi kamatfizetési kötelezettség fedezete az e célra 
betervezett tárgyévi előirányzat terhére biztosított.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a mindenkori költségvetési rendelet összeállítása során a 
kapcsolódó előirányzatok beépítéséről gondoskodjon. 

 
7. A képviselő-testület megállapítja, hogy a kormányzati többlettámogatás és a jelen 

projekt kapcsán a költségvetési rendeletben szereplőkhöz képest jelentkező többlet 
igény eredőjeként a 17/2019. (III.7.) sz. határozat 1. sz. melléklet „2019. évi hitel, 
kölcsön felvétele (tőke)” adat 248.806.678,-Ft-ra módosul.  

 
Határid ő: 2019. augusztus 20. a kormányzati engedély kérelem benyújtására 
  2019. október 31. hitelfelvételre 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 



3.sz. napirend 
 

TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió 
erősítése a Komlói járásban” projekthez kapcsolódó közbeszerzési és egyéb 
beszerzési eljárásokat szabályozó megállapodás 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

110/2019. (VII.18.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „TOP-
5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a 
Komlói járásban” projekthez kapcsolódó közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárásokat 
szabályozó megállapodás” tárgyú előterjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja „A 
helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban” című projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárásokat szabályozó 
megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határid ő:  2019. július 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 

 
  



1. sz. melléklet  
 

MEGÁLLAPODÁS  
a TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú proje kttel kapcsolatos 

beszerzési eljárások lebonyolításáról 
 

Jelen megállapodás a TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú 
projekttel kapcsolatosan létrejött konzorciumi megállapodás Konzorcium tagjai 
(a továbbiakban együtt Tagok) között jött létre az alábbiak szerint: 
 
Tagok: 
 

Szervezet neve : Komló Város Önkormányzat 

Postacím: 7300 Komló, Városház tér 3. 

Székhely: 7300 Komló, Városház tér 3. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

724100 

Adószám: 15724100-2-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Polics József polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11731063-15331524-11060008 
 

Szervezet neve : Bikal Községi Önkormányzat 

Postacím: 7346 Bikal, Zrínyi u. 2. 

Székhely: 7346 Bikal, Zrínyi u. 2. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

331713 

Adószám: 15331713-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Kőműves József polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11731063-15331713-10060005 
 

Szervezet neve : Kárász Községi Önkormányzat 

Postacím: 7333 Kárász, Petőfi S. utca 36. 

Székhely: 7333 Kárász, Petőfi S. utca 36. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

333618 

Adószám: 15333612-1-02 



Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Lép Péter polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Hungária Takarék 

Számlaszám: 71800068-16174728 
 

Szervezet neve : Köblény Községi Önkormányzat 

Postacím: 7334 Köblény, Kossuth  tér  1. 

Székhely: 7334 Köblény, Kossuth  tér  1. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

333597 

Adószám: 15333595-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Klesch Csaba polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11731063-15333595-10060005 
 

Szervezet neve : Magyaregregy Község Önkormányzat 

Postacím: 7332 Magyaregregy, Kossuth L. utca  73. 

Székhely: 7332 Magyaregregy, Kossuth L. utca  73., 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

724111 

Adószám: 15724117-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Fülöpné Rákosa Ildikó polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Dél Takarék Szövetkezet 

Számlaszám: 50800142-15588180 
 

Szervezet neve : Mánfa Község Önkormányzat 

Postacím: 7304 Mánfa, Fábián Béla utca 58. 

Székhely: 7304 Mánfa, Fábián Béla utca 58. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

736107 

Adószám: 15736101-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Takács Zsolt polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11731063-15555276 



 

Szervezet neve : Máza Község Önkormányzata 

Postacím: 7351 Máza, Kossuth  utca  24. 

Székhely: 7351 Máza, Kossuth  utca  24., 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

724298 

Adószám: 15724296-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Pecze Gábor polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Hungária Takarék 

Számlaszám: 71800068-16174704 
 

Szervezet neve : Szalatnak Községi Önkormányzat 

Postacím: 7334 Szalatnak, Béke u. 3-5. 

Székhely: 7334 Szalatnak, Béke u. 3-5. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

333607 

Adószám: 15333605-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Bregó János polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Hungária Takarék 

Számlaszám: 71800068-16174711 
 

Szervezet neve : Szárász Község Önkormányzat 

Postacím: 7188 Szárász, Petőfi utca 20. 

Székhely: 7188 Szárász, Petőfi utca 20. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

556145 

Adószám: 15556143-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Simon Péter polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11731063-15556143-10030008 

Szervezet neve : Szászvár Nagyközség Önkormányzat 

Postacím: 7349 Szászvár, Május 1. tér 1. 

Székhely: 7349 Szászvár, Május 1. tér 1. 

Azonosító szám (törzs- 724166 



szám/cégjegyzékszám): 

Adószám: 15724162-2-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Dunai Péter polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Hungária Takarék 

Számlaszám: 71800068-16193811 
 

Szervezet neve : Tófű Község Önkormányzat 

Postacím: 7348 Tófű, Kossuth Lajos utca 18. 

Székhely: 7348 Tófű, Kossuth Lajos utca 18. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

556156 

Adószám: 15556150-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Walke Zsolt polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11731063-15556150-10030008 
 

Szervezet neve : Vékény Községi Önkormányzat 

Postacím: 7333 Vékény, Fő utca 51. 

Székhely: 7333 Vékény, Fő utca 51. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

333629 

Adószám: 15333629-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Endrődi Tibor polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Hungária Takarék 

Számlaszám: 71800068-16193828 
 

Szervezet neve : Hosszúhetény Községi Önkormányzat 

Postacím: 7694 Hosszúhetény, Fő u. 166. 

Székhely: 7694 Hosszúhetény, Fő u.166. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

724144 

Adószám: 15724148-2-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Dr. Csörnyei László Sándor polgármester 



Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Dél Takarék Szövetkezet 

Számlaszám: 50800142-15619817 
 

Szervezet neve : Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 

Postacím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 

Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

330002 

Adószám: 15330004-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

dr. Partos János megyei jegyző 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Magyar Államkincstár 

Számlaszám: 10024003-00319322-00000969 
 

Szervezet neve : Egyházaskozár Község Önkormányzat 

Postacím: 7347 Egyházaskozár, Fő tér 1. 

Székhely: 7347 Egyházaskozár, Fő tér 1. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

331735 

Adószám: 15331737-2-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Weisz Kornélia polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11731063-15331737-10090002 
 

Szervezet neve : Hegyhátmaróc Község Önkormányzat 

Postacím: 7348 Hegyhátmaróc, Hunyadi utca 71. 

Székhely: 7348 Hegyhátmaróc, Hunyadi utca 71. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

556134 

Adószám: 15556136-1-02 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Varga Lívia polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11731063-15556136-10030008 
 
 



 

A Komló Járási Helyi Identitás Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) tagjai 
2018. 07.31-én a TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 azonosító számú, „A helyi 
identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban” megnevezésű Projekt 
megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek. Jelen 
megállapodást a Tagok a Projekt beszerzési eljárásai lebonyolításának 
szabályozására kötik meg: 
 
1./ Preambulum 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) alanyi hatálya alá 
tartozó (ajánlatkérőnek minősülő) szervezetek dönthetnek úgy, hogy 
jellemzően célszerűségi, gazdasági megfontolásból más, ugyancsak 
ajánlatkérőnek minősülő, hasonló beszerzési igényű szervezetekkel együtt 
kívánnak közbeszerzési eljárást lefolytatni, azaz lehetősége van több 
ajánlatkérőnek közösen közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására.  
„Kbt. 29. § (1) Az ajánlatkérő más ajánlatkérőt is meghatalmazhat azzal, hogy 
a nevében közbeszerzési eljárást folytasson le. Ez azonban nem 
eredményezheti a meghatalmazást adó ajánlatkérőre e törvény alapján 
alkalmazandó szabályok megkerülését. 
(2) Több ajánlatkérő közösen is megvalósíthat egy közbeszerzést olyan 
módon, hogy egy maguk közül kiválasztott ajánlatkérőt meghatalmaznak a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásával. 
 
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben, ha a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására teljes egészében minden érintett ajánlatkérő nevében, 
közösen kerül sor, akkor az ajánlatkérők együttesen felelősek e törvény 
szerinti kötelezettségeik teljesítéséért. Ha a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására nem teljes egészében minden érintett ajánlatkérő nevében 
kerül sor, akkor az ajánlatkérők a közbeszerzési eljárásnak csak a közösen 
végzett részei tekintetében tartoznak együttes felelősséggel. Minden 
ajánlatkérő kizárólagosan felelős e törvény szerinti kötelezettségei 
teljesítéséért a közbeszerzési eljárás azon részei tekintetében, amelyeket a 
saját nevében végez.” 
 
Mindezekre tekintettel alulírottak, mint a Kbt. szerint Ajánlatkérőknek minősülő 
szervezetek jelen megállapodással közbeszerzési együttműködési 
megállapodást kötnek az alábbi tartalommal: 
 
2./ A Konzorcium tagjai megbízzák a Konzorciumvezetőt, hogy 
meghatalmazottként helyettük és nevükben a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény előírásainak, és Komló Város Önkormányzat közbeszerzési 
szabályzata alapján teljes jogkörrel járjon el a projekt során lebonyolításra 
kerülő közbeszerzési eljárás során, helyettük és nevükben nyilatkozatokat 
tegyen. 
 
3./ A konzorcium nevében a Konzorciumvezető által, a közbeszerzési 
eljárásban tett nyilatkozatok, a konzorcium tagjait jogosítják, illetve kötelezik. 



Az eljárások ellenőrzésében részt vevő szervezeteknek, a Közbeszerzési 
Hatóságnak, az ajánlattevőknek a konzorciummal, illetve annak tagjaival 
történő kapcsolattartása, a Konzorciumvezetőn, illetve az általa az 
eljárásokban kapcsolattartóként megjelölt személyen keresztül történik. 
 
4./ Konzorciumvezető vállalja, hogy a Projekt keretében megvalósítandó 
egyeztetésekről, minden alkalommal tájékoztatja a Konzorciumi tagokat a 
Projekt és a közbeszerzési eljárások állásáról, előrehaladásáról, az 
esetlegesen felmerülő kérdésekről, problémákról. 
 
5./ A Konzorcium tagjai a lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen megkötött szerződésekben félként (Megrendelőként, 
Megbízóként) szerepelni fognak, összhangban a 242/2014.(XI.5.) 
Korm.rendelet 140.§ (5) bekezdésében foglaltakkal („Beruházás esetén - 
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - annak a tagnak kell aktiválnia a 
bekerülési érték részét képező költséget, amely tag nevére a bizonylatot 
kiállították. Közös beszerzés esetén a szállítónak az egyes tagokat érintő 
részekről külön tagonkénti bizonylatot kell kiállítania”).  
A közös beszerzési eljárásokat a Felek, mint Ajánlatkérők együttesen, a Kbt. 
rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzés keretében bonyolítják le 
akként, hogy az adott Konzorciumi tagok az eredményes közbeszerzési 
eljárás során a szerződéseket külön-külön kötik meg. 
 
6./  A közös közbeszerzést a Felek Komló Város Önkormányzat közbeszerzési 
szabályzata alapján bonyolítják le azzal, hogy az ajánlattételi felhívást („AF”) a 
Konzorciumvezető előzetesen a konzorciumi tagokkal jóváhagyatni köteles és 
Komló Város Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága csak ezt követően 
jogosult meghozni döntését az AF megjelentetését illetően. Felek tudomásul 
veszik és elfogadják, ha Konzorciumvezető az AF-t a konzorciumi Tagoknak 
igazolható módón megküldi (ideértve az e-mailt is) és arra az adott 
konzorciumi Tag 5 munkanapon belül nem jelez vissza, akkor a tervezett AF 
az adott konzorciumi tag részéről a jóváhagyását jelent. 
Konzorciumvezető vállalja, hogy a Projekt megvalósítása során kiírásra kerülő 
közbeszerzési eljárásoknál a felállításra kerülő Bíráló Bizottságban, erre 
vonatkozóan jelzett külön kifejezett igény esetén egy fő helyet biztosít a 
konzorcium Tagjai által kijelölt közös képviselőnek. 
A közbeszerzési eljárás során hozott döntések előkészítésében, a Bíráló 
Bizottsági üléseken a Felek – legkésőbb jelen szerződés aláírásának napját 
követő 5 napon belül – megjelölt képviselői, mint szakmai előkészítők, 
konzultációs jelleggel, képviseleti joggal részt vehetnek, a Bíráló Bizottság 
működését szakmai észrevételeikkel segíthetik. A szakmai előkészítők a 
Bíráló Bizottságban szavazati joggal nem rendelkeznek. Felek felhatalmazzák 
a Bizottságot a közbeszerzés során hozott valamennyi döntés előkészítésére, 
az ajánlatok nevükben való elbírálását is beleértve.  
 



7./ Felek kötelezik magukat arra, hogy jóhiszeműen a tőlük elvárható 
mértékben együttműködnek egymással az eljárások lebonyolításában, a 
szerződéskötésekben, és a lehető legteljesebb mértékben segítik 
Konzorciumvezetőt az eljárásokkal kapcsolatos feladatokban. 
A közbeszerzési eljárásokhoz szükséges adatszolgáltatásra a 
Konzorciumvezető felhívása szerinti módon és időben Felek kötelezik 
magukat. 
 
8./ A Felek megállapodnak, hogy a közös közbeszerzési eljárás kötelező 
hirdetményeinek közzétételével kapcsolatos költségeket a konzorciumi tagok 
együttesen viselik azzal, hogy ezen költségek Konzorciumvezető pályázati 
költségvetésében kerültek rögzítésre, így ezen pályázati költséghatáron belül 
a Konzorciumi tagok külön költségviselésre nem kötelezhetőek, az együttes 
költségviselés csak efölött értendő. 
Az eljárásba kötelezően bevonandó felelős akkreditált közbeszerzési 
tanácsadó megbízási díja szintén Konzorciumvezető pályázati 
költségvetésében került rögzítésre, így a tagok  együttes költségviselése 
fentekhez hasonlóan kizárólag ezen pályázati költségvetésen felüli részére 
értendő. 
 
9./  Amennyiben a közbeszerzési döntőbizottság az ajánlatkérővel szemben 
jogerősen bírságot állapít meg, annak összegét a Felek a pályázati 
támogatásukkal arányosan viselik. 
 
10./ A Konzorcium tagjai egyben azzal is megbízzák a Konzorciumvezetőt, 
hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések során saját 
beszerzési szabályzata alapján eljárjon, az eljárásokat a szabályzatnak és a 
projekt előírásainak megfelelően, jogszerűen lebonyolítsa, és dokumentálja, 
nyilvántartsa.  
Konzorciumvezető köteles felhívni az adott konzorciumi tag figyelmét arra a 
lehetőségére, hogy az adott beszerzési eljárás ajánlattevőire javaslatot adjon 
minimálisan 3 alkalmas gazdasági szereplő megnevezésével (gazdasági 
szereplő neve, székhelye, adószáma és e-mail címe). Abban az esetben, ha 
az adott közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás tárgya szerint 
az adott konzorciumi Tag által megadott gazdasági szereplők mindegyike 
alkalmas az ajánlattételre (ideértve így különösen, de nem kizárólagosan az 
ajánlat tárgya szerinti alkalmasságot, összeférhetetlenséget), 
Konzorciumvezető az adott Tag által megadott gazdasági szereplőket köteles 
meghívni a beszerzési eljárás során ajánlattételre. Konzorciumi tagok 
tudomásul veszik, ha az adott konzorciumi Tagot Konzorciumvezető értesíti 
azzal, hogy az adott beszerzési eljáráshoz adja meg a minimálisan három 
alkalmas ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplő nevét, székhelyét, 
adószámát és e-mail címét és konzorciumi tag ezt 5 munkanapon belül nem 
adja meg Konzorciumvezető részére, akkor az adott beszerzési eljárás során 
a konzorciumi tag elfogadja, hogy Konzorciumvezető saját belátása szerint 



dönt az ajánlattételre meghívandó alkalmas gazdasági szereplők 
kiválasztásáról. 
 
11./ A Konzorcium tagjai kijelentik, hogy a Konzorciumvezető Közbeszerzési 
szabályzatát és Beszerzési szabályzatát ismerik, az abban foglaltakat 
tudomásul vették.  
  
12./ Jelen konzorciumi megállapodás kiegészítés érvényben és hatályban van 
addig, amíg az érvényes és hatályos Támogatási szerződésben foglaltak 
megvalósításával összefüggő utolsó közbeszerzési vagy közbeszerzési 
eljárási értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményesen le nem 
bonyolódik. 
 
Felek jelen megállapodás kiegészítést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. Jelen megállapodás kiegészítésben 
nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések, továbbá 
a módosításival együtt hatályban lévő Konzorciumi megállapodás tartalma az 
irányadó. 
 
 

Konzorcium Vezetője 
 
 
 

.............................................. 
Polics József 

Komló Város Önkormányzat 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 

Konzorciumi Tag 
 
 
 

.............................................. 
Kőműves József 

Bikal Községi Önkormányzat 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

………………………… 
 

 

Konzorciumi Tag 
 
 
 

.............................................. 
Weisz Kornélia 

Egyházaskozár Község 
Önkormányzat 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
…………………………… 

 
 
 

   
Konzorciumi Tag 

 
 
 

.............................................. 
Varga Lívia 

Hegyhátmaróc Község 
Önkormányzat 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 

Konzorciumi Tag 
 
 
 

.............................................. 
Lép Péter 

Kárász Községi 
Önkormányzat 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 

Konzorciumi Tag 
 
 
 
.............................................. 

Klesch Csaba 
Köblény Községi 
Önkormányzat 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 

 

 
 



Konzorciumi Tag 
 
 
 

.............................................. 
Fülöpné Rákosa Ildikó 
Magyaregregy Község 

Önkormányzat 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 

Konzorciumi Tag 
 
 
 

.............................................. 
Takács Zsolt 

Mánfa Község Önkormányzat 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

………………………… 

Konzorciumi Tag 
 
 
 

............................. 
Pecze Gábor 

Máza Község Önkormányzata 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

Konzorciumi Tag 
 
 
 

.............................................. 
Bregó János 

Szalatnak Községi 
Önkormányzat 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
…………………………… 

Konzorciumi Tag 
 
 
 

.............................................. 
Simon Péter 

Szárász Község 
Önkormányzat 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
…………………………… 

Konzorciumi Tag 
 
 
 

.............................................. 
Dunai Péter 

Szászvár Nagyközség 
Önkormányzat 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
…………………………… 

 

 
Konzorciumi Tag 

 
 

.............................................. 
Walke Zsolt 

Tófű Község Önkormányzat 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 

Konzorciumi Tag 
 
 

.............................................. 
Endrődi Tibor 

Vékény Községi 
Önkormányzat 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
…………………………… 

Konzorciumi Tag 
 
 

.............................................. 
Dr. Csörnyei László 

Hosszúhetény Községi 
Önkormányzat 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
…………………………… 

 

 

 
 

Konzorciumi Tag 
 
 

.............................................. 
dr. Partos János 
Baranya Megyei 

Önkormányzati Hivatal 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 

   

 



 
4.sz. napirend 

 
Kenderföldi Német Nemzetiségi Oktatásért Alapítvány támogatása 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Polics József elmondta, hogy az előterjesztés az illetékes bizottság 
határozatképességének hiányában a múlt héten levételre került a napirendről. A 
pénzügyi bizottság a mai napon támogatta a határozati javaslatot. A támogatás a 
polgármesteri keretből történik.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

111/2019. (VII.18.) sz. határozat 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – a Kenderföldi Német Nemzetiségi Oktatásért Alapítvány 
kérelmét megtárgyalta. 
 
1. A Képviselő-testület a polgármester javaslatára a polgármesteri keret terhére 150.000,- 

Ft támogatást hagy jóvá a Kenderföldi Német Nemzetiségi Oktatásért Alapítvány 
részére működési célú pénzeszköz átadás formájában. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, illetve utasítja a jegyzőt, 

hogy az előirányzat-változás átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet 
módosításakor gondoskodjon. 

 
Határid ő:  2019. augusztus 31. 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 
 

5.sz. napirend 
 

Vis maior támogatási igény benyújtása II. 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 
A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 



 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

112/2019. (VII.18.) sz. határozat 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi és Ellenőrzési, valamint a 
Gazdasági és Településfejlesztési bizottságok állásfoglalásainak figyelembevételével – 
megtárgyalta a 2019. június 16. napi esőzés okozta károk helyreállítására vonatkozó vis maior 
támogatás iránti igények benyújtásával kapcsolatos előterjesztést. 

1. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy vis maior 
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.  
Azonosító szám: 450 853  

 
2. A káresemények megnevezése és helyszínei: 

 
a) Komló, Alkotmány u. 2. sz., 3818. helyrajzi számú épületben („Pécsi Szakképzési 

Centrum Komlói Szakgimnáziuma, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma”) a 
bejárati folyosón a mennyezet több helyen beázott, a vakolat és a festés sérült kb.60 
m2 felületen, 

b) Komló, Városház tér 1. sz., 2437. helyrajzi számú épület („Könyvtár”) alagsorában 
a játszóházi terem laminált parketta burkolata felázott (76 m2), vakolatjavítás és 
diszperziós festés (123 m2), 

c) Komló, 48-as tér 1. 3837 helyrajzi számú épületben (Közösségek Háza) a 
polikarbonát tető károsodott, 

d) Komló, Városház tér 3. sz., 549. helyrajzi számú (Komló Város Önkormányzata) 
épület alagsorában a csatornából feljövő víz elárasztotta a helyiségeket a 
padlóburkolat és a bútorzat károsodott, 

e) Komló, Kaszárnya-patak (3654.hrsz-ú) felett átívelő beton szerkezetű gyalogos híd 
károsodott,  

f) Komló, Berek u. (3550. hrsz-ú) közlekedési út a nagy mennyiségű esőtől károsodott  
 

3. A káresemények forrásösszetétele: 
 
Megnevezés 2019. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

1.474.552,- Ft 10 

Biztosító kártérítése ---  --- 
Egyéb forrás  ---  --- 
Vis maior támogatási igény 13.270.967,- Ft 90 
Források összesen 14.745.519,- Ft 100 
 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 14.745.519,- Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
 
4. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek a 

tulajdonát képezik.  



 
� A károsodott építmények az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 

szolgálják: 

- Komló, Alkotmány u. 2.sz., (3818. hrsz-ú): oktatási, kulturális, szociális vagy 
egészségügyi intézmények épület fenntartása, 
 

- Komló, Városház tér 1. sz., (2437.hrsz-ú):  oktatási, kulturális, szociális vagy 
egészségügyi intézmények épület fenntartása, 

 
- Komló, 48-as tér 1. sz., (3837.hrsz-ú): oktatási, kulturális, szociális vagy 

egészségügyi intézmények épület fenntartása, 
 

- Komló, Városház tér 3.sz., (549. hrsz-ú): igazgatási, valamint egyéb kötelező 
feladatok ellátását szolgáló intézmények épületeinek 

 
- Komló, Kaszárnya-patak (3654.hrsz-ú) vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 

 
- Komló, Berek u. (3550. hrsz-ú) közlekedési út, helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása 
 

� Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 
� A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019 

(III.8.) számú Költségvetési Rendeletében az alábbiak szerint biztosítja. 
 

- a 2019. évi költségvetési rendelet 7.1. sz. mellékletben szereplő „támfal, 
vízelvezetés havaria” előirányzat terhére 1.474.552,- Ft-ot 

 
5. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításkor az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon 
 

Határid ő:  2019. 09. 30. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő  címzetes főjegyző 

 
6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatás iránti 

igénybejelentést benyújtsa és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye.  
 

Határid ő:  2019. 07. 30. 
Felelős:  Polics József  polgármester 

 
 

6.sz. napirend 
 
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárásáról 
tájékoztató 
 
Előadó: Polics József  polgármester 
 



A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Polics József ismertette, hogy új eljárásra kötelezik az önkormányzatot, mert az 
ellenőrző szervezet szerint torzítja a versenyt és sérti a gazdasági szereplők 
esélyegyenlőségét, hogy 10%-ról 30%-ra emeltük az előleg mértékét. Emiatt 
körülbelül egy hónap csúszás várható. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület kézfeltartással, 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 

113/2019. (VII.18.) sz. határozat 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, 
ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 
„TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárásáról 
tájékoztató” tárgyú előterjesztést. 
 

1) A Képviselő-testület a projekt beruházási részének megvalósítását végző kivitelező 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásról szóló tájékoztatót megismerte, az 
abban foglaltakat tudomásul vette. 

 
2) A képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy az új közbeszerzési eljárás mielőbbi 

elindítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határid ő: 2019. augusztus 15. 
Felelős: dr. Müller József aljegyző 
 

3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a korábbi közbeszerzési eljárásban 
adott ajánlati összegek változása esetén a szükséges többlet forrással és a projekt 
kiadásainak módosult ütemezésével kapcsolatos előterjesztést terjessze a képviselő-
testület elé.  
 
Határid ő: 2019. október 31. 
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
Polics József tájékoztatta a testületet a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00001 számú „Szent 
Borbála Otthon épületenergetikai korszerűsítése Komlón” című pályázatról.  

A pályázatunkhoz kapcsolódó Projektterv elkészítése és a Tanúsítvány és energetikai 
számítási feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárások ellen a Pénzügyminisztérium, 
mint Irányító Hatóság hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Közbeszerzési 
Döntőbizottságnál egybeszámítási szabályok esetleges megsértése miatt.  



Elmondta, hogy 2016-ban még teljesen más értékhatárok szerepeltek a beszerzésekre 
vonatkozóan. Az önkormányzat indikatív ajánlatokat kért, akkor 8 millió forint volt az 
eljárás. Az eljárás lefolytatása után a bejövő ajánlatok nettó összege körülbelül 800 
ezer forinttal meghaladta a 8 millió forintot. Emiatt húzódik az ügy. 
A Közbeszerzési Döntőbizottság részére 2019. július 5-én megküldtük a beszerzési 
eljárások eredeti dokumentációját és az eljáráshoz írt észrevételünket, melyben 
részletes szakmai indoklással alátámasztott ellenvéleményünket fejtettük ki. Az ügyre 
irányadó ügyintézési határidő kezdő napját 2019. július 11. napjában határozták meg, 
és a vonatkozó jogszabály alapján a döntést 60 napon belül kell meghozniuk. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
A KÖVETKEZ Ő NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSÁRA AZ MÖTV. 
RENDELKEZÉSE ÉRTELMÉBEN ZÁRT ÜLÉSEN KERÜL SOR. 
 
A polgármester megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 17 óra 41 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

dr. Müller József       Molnár Zoltánné 
      aljegyző         alpolgármester 

 
 
 


